تقرير مؤشر اكسبات انسايدر
)(Expat Insider Index
نشرت جريدة الرأي في عددها الصادر بتاريخ  6102/8/62تقري اًر مفاده أن الكويت حلت في المركز

األخير بين الوجهات الجاذبة للعمالة الوافدة على مستوى الدول المشاركة في مؤشر اكسبات انسايدر

( )Expat Insiderوعددها( )26دولة ،الذي يهدف إلى تصنيف الدول وفقاً لمدى جاذبيتها للراغبين في
الهجرة اليها واإلقامة والعمل فيها ،حيث جاءت الكويت في المركز ( )26واألخير في تصنيف هذا العام،

متراجعة بذلك ( )3مراكز عن تصنيف العام  ،6106حيث سبقها في ذيل التصنيف كل من اليونان ونيجيريا

والسعودية وروسيا وكازاخستان وايطاليا والب ارزيل وموزمبيق والهند.

يأتي هذا االنخفاض بسبب حصول الكويت على نقاط منخفضة في عدد من المؤشرات الفرعية ،أهمها

مؤشر سهولة االستقرار ،ومؤشر االندماج االجتماعي ،حيث أوضحت االستبيانات أن الوافدين عبروا عن
عدم سعادتهم إزاء أسلوب تعامل المواطنين الكويتيين معهم ،وصعوبة فرص تكوين صداقات جديدة في

الكويت ،وارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.

عند مقارنة دولة الكويت مع باقي دول الخليج والعالم للعامين  ،6102-6106نالحظ من الرسم البياني

رقم ( )0أن سلطنة عمان احتلت المركز ( ،)31وفي المركز ( )33اإلمارات العربية المتحدة ،كما احتلت
مملكة البحرين المركز الـ( ،)68وفي المركز ( )28قطر ،والمملكة العربية السعودية في المركز (،)21

ودولة الكويت المركز ( ،)20أما عن أفضل ( )01دول جاذب ًة للعمالة الوافدة بحسب المؤشر للعام 6106
فقد جاءت وفقاً للترتيب التالي :األكوادور ،لوكسمبورغ ،المكسيك ،سويسرا ،الواليات المتحدة االمريكية،
سنغافورة ،اسبانيا ،الفلبين ،استراليا ،وهونكونج.

أما الرسم البياني رقم ( )6فيظهر مؤشر اكسبات انسايدر للعام  ،6102أن مملكة البحرين احتلت
المركز ( ،)01وفي المركز ( )01جاءت اإلمارات العربية المتحدة ،كما احتلت سلطنة عمان المركز

الـ( ،)66وفي المركز ( )26قطر ،والمملكة العربية السعودية في المركز ( ،)20وجاءت الكويت في المرتبة

األخيرة ( ،)26أما عن أفضل ( )01دول جاذب ًة للعمالة الوافدة فنجد في ذلك العام وفقاً للترتيب التالي:

األكوادور (للعام الثاني على التوالي) ،المكسيك ،مالطا ،سنغافورة ،لوكسمبورغ ،نيوزيالندا ،تايلند ،بنما،

كندا ،وأستراليا.
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